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Synergie a komplementarity s inými programami EŠIF, EÚ a SR 
 
 

Program: Operačný program Kvalita životného prostredia 

Prioritná os: 1 – Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej 
infraštruktúry 

Tematický cieľ: 6 – Zachovanie a ochrana životného prostredia a podpora efektívnosti využívania zdrojov 

Investičná priorita: 1.1 – Investovanie do sektora odpadového hospodárstva s cieľom splniť požiadavky 
environmentálneho acquis Únie a pokryť potreby, ktoré členské štáty špecifikovali v súvislosti s investíciami 
nad rámec uvedených požiadaviek 

Špecifický cieľ: 1.1.1 – Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné 
použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov 

Aktivita: D. Vybudovanie a zavedenie jednotného environmentálneho monitorovacieho a informačného 
systému v odpadovom hospodárstve 

Identifikované výzvy EŠIF so synergickým účinkom k programu: 

 

Program: Operačný program Integrovaná infraštruktúra 

Prioritná os: 7 Informačná spoločnosť 

Tematický cieľ: 2 – Zlepšenie prístupu k IKT a zlepšenie ich využívania a kvality 

Investičná priorita: 2b – Vývoj produktov a služieb IKT, elektronického obchodu a posilnenie dopytu po IKT 

Špecifický cieľ: 7.2 – Zvýšenie inovačnej kapacity najmä malých a stredných podnikateľov v digitálnej 
ekonomike 

Predpokladaný mesiac zverejnenia výzvy: N/A 

Dodatočné zdroje informácií: http://www.informatizacia.sk/po-2014-2020/15542s  

 

Program: Operačný program Integrovaná infraštruktúra 

Prioritná os: 7 Informačná spoločnosť 

Tematický cieľ: 2 – Zlepšenie prístupu k IKT a zlepšenie ich využívania a kvality 

Investičná priorita: 2c – Posilnenie aplikácií IKT v rámci elektronickej štátnej správy, elektronického 
vzdelávania, elektronickej inklúzie, elektronickej kultúry a elektronického zdravotníctva 

Špecifický cieľ: 7.3 – Zvýšenie kvality, štandardu a dostupnosti eGovernment služieb pre podnikateľov 

Predpokladaný mesiac zverejnenia výzvy: N/A 

Dodatočné zdroje informácií: http://www.informatizacia.sk/po-2014-2020/15542s  

  

Identifikovaná podpora z iných nástrojov EÚ so synergickým účinkom k programu: 

Program: N/A 

Dodatočné informácie: N/A 

  

http://www.informatizacia.sk/po-2014-2020/15542s
http://www.informatizacia.sk/po-2014-2020/15542s
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Identifikovaná podpora z nástrojov SR (dotačné schémy, granty a pod.): 

Program: N/A 

Dodatočné informácie: N/A 

Informácie uvedené v tejto prílohe sú v súlade so stanoviskom Pracovnej komisie k zabezpečeniu synergických 
účinkov medzi EŠIF navzájom a medzi EŠIF a inými nástrojmi podpory EÚ a SR zo dňa 17.03.2016. 


